Løsninger til
papiremballage
Hurtige, nemme
og bæredygtige
emballageløsninger til
udfyldning af hulrum og med
støddæmpende egenskaber
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BÆREDYGTIGHED...
VORES VIGTIGSTE MÅL

Bæredygtighed er kernen i alt, hvad vi gør. Hos
Sealed Air er vi i stand til konstant at innovere og
forbedre os. Hver dag, for vores kunder, for verden.
Sealed Airs papirfabrikker behandler ca. 45.000 tons genbrugspapir om året.
Fordelene ved genanvendelse af 45.000 tons papir om året omfatter:

7,884,000

Færre affaldsposer til genbrugsplads

REDUCEREDE DRIVHUSGASEMISSIONER:

45,000

ton
kulstofækvivalent

1,200,000,000

liter sparet vand = til 1 milliard 1L vandflasker
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Hos Sealed Air forpligter vi os til at
designe og fremme vores innovative
emballageløsninger, der skal være
100% recirkulerbar eller
genanvendelige senest i 2025
Vi fremskynder brugen af genbrugsmaterialer, udvide genbrugsmodeller til vores
emballage og lede samarbejdet med partnere over hele verden for at få det til at ske.
Vi løser vores kunders mest kritiske emballageudfordringer med innovative løsninger,
der gør vores verden, miljøet og lokalsamfundene bedre, end de før har været.
Med vores sortiment af højtydende, effektive og bæredygtige papirløsninger hjælper
vi vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål.
For at fremskynde denne indsats inden for vores aktiviteter, vores kunders drift og i
sidste ende for forbrugerne vil vi:

Investere i innovation
Designe og udvide emballageløsninger til at være
100% recirkulerbar eller genanvendelige

Eliminere plastaffald
Opnå et ambitiøst mål om 50%
gennemsnitligt genbrugsindhold på tværs
af alle emballageløsninger, hvoraf 60% er
genbrugsindhold fra forbruger

Samarbejde om forandring
Førende samarbejder med partnere over hele
verden for at øge recirkulerings- og genbrugsraten
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Det bæredygtige valg, der
ikke går på kompromis med
ydeevnen
Sealed Air’s sortiment af papirløsninger giver højtydende
produktbeskyttelse til at fylde hulrum med støddæmpende
egenskaber, der er lavet af 100% genanvendt indhold, som er ansvarligt
indkøbt og bærer Forest Stewardship Council®-certificeringen (FSC).
Det kan også genbruges eller stilles til afhentning med blandet papir.
Sealed Air har årtiers særlig ekspertise
inden for opfyldelse af design, test af
emballageapplikationer og serviceudmærkelse.
Det gør os naturligt egnede til at hjælpe dig
med at integrere papirteknologi i din drift.

Vores emballageeksperter hjælper dig
med at vælge den rigtige blanding af
papiremballageteknologi, der:
l

Opfylder krav til høj-volume produktion

Vi kan samarbejde med dig om at vælge det
rigtige udstyr til at skabe den perfekte pakke,
der vil hjælpe dig med at nå dine mål.

l

Reducerer downtime

l

Beskytter mod skader

77%

l

Flekser og udvides i takt med, at din
drift vokser

Det er antallet af e-handelforbrugere,
der mener, at emballagen en virksomhed
bruger til at sende til dem, bør afspejle

deres miljøværdier

Vi kan beskytte produkter og planeten på samme tid

Løsninger til papiremballage | Sealed Air

FORBEDRET
EFFEKTIVITET OG
YDEEVNE

LET AT
BETJENE

FORBEDRET
KUNDEOPLEVELSE

Højhastighedssystemer, der
forbedrer din emballagedrift:
fra letvægts hulrumsfyldning
og indpakning, op til kraftige
stødabsorberingsapplikationer.
Vores store sortiment
af ydeevnesystemer er
ideelle til små og høje
gennemløbsoperationer. Det
patenterede, enkelt-motor design
reducerer strømforbruget og
sparer energi.

Systemer der er ergonomisk
designet til at opfylde kundernes
behov: fra en enkelt arbejdscelle
med brugervenlige manuelle eller
automatiske dispensere til en
automatiseret in-line-drift.

Vores papirløsninger fremviser
dit brand og udviser en
forpligtelse til miljømæssigt
ansvarlig emballage, der
forbedrer din virksomheds
image.

Indbyggede automatiske
skæreteknologier giver mulighed
for enkel, problemfri drift og nem
frembringelse af papir.

Derudover installerer
vores tekniske team og
supportservice nye systemer og
leverer fuld systemuddannelse
til operatørerne.

Se hele vores sortiment””
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VORES UDVALG
AF LØSNINGER

Vi har den perfekte løsning
til enhver applikations- og
emballeringsdrift

Marked for udfyldning af hulrum

Udfyldning
af hulrum

Udfylder tomme rum i kartonen, hvilket
reducerer produktbevægelserne under
forsendelsen.
Passer nemt til enhver form og fylder
hulrum af alle størrelser.

3PL

E-handelsemballage

Pakkestationer

Skoleartikler

Kontorartikler

Skønhed og velvære

Kosmetik

Pakkecentre med lager
og forsendelse

Varer til hjemmet

FasFil® Mini

FasFil® M

FasFil® Jr

FasFil® 1500

FasFil® Jet

Manuel
emballageløsning
med papir

Ergonomisk tilbehør:
brugervenlig manuel
tragt

Et komplet system
papirsystem
der dækker en
pakkestations behov

Papirdispenser med
høj hastighed og
forbedrede funktioner

Papirsystem til
emballage med stor
volume, der giver
overlegen effektivitet i
hulrumsfyldningen

Ultralav

Lav

Medium

Høj

Ultrahøj

Emballageteknikker

HASTIGHED & VOLUMEN

OMBRYD KRYDS

GITTERMØNSTER

OMBRYD OG LAG
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Dæmpning

Bevarelse og beskyttelse af skrøbelige
produkters integritet mod de skadelige
virkninger fra stød og vibrationer under
forsendelsen.
Markedssektorer for stødabsorbering

3PL

E-handelsemballage

Industrielle komponenter

Almindelig produktion

Automotive

Elektronisk

Kosmetik

Skønhed og velvære

Medicinsk udstyr

PadEZ®

ProPad®

Papirsystem
med smarte
automatiserede
funktioner til forbedret
produktivitet

Det mest robuste,
fleksible og alsidige
papirsystem

Medium

Høj

HASTIGHED & VOLUMEN

GITTERMØNSTER

OPRULNING

INDPAKNING
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Kontakt os

For mere information besøg venligst:
Sealedair.com

Sealed Air
Påtorpsvägen 2, 578 33
Aneby, Sverige
(Box 146 · 578 23
Aneby, Sverige)

T: +46 (0)380 47100
E: info-pack@sealedair.com
www.sealedair.com

Oplysningerne i denne brochure er tænkt som generelle oplysninger, og der
gives ingen repræsentation eller garanti for nøjagtighed, fuldstændighed eller
korrekthed, hvad enten udtrykkeligt eller underforstået. Det udgør ikke en del
af et juridisk tilbud eller en juridisk kontrakt.
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